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ההשפעה של חוויית המועמד
על הרגלי הקנייה

2018 תובנות מסקר העדפות המועמדים העולמי לשנת

מותג המעסיק ומותג הצרכן שלובים זה בזה לבלי הפרד .בעולם העבודה
המודרני ,עובדים מחפשים יותר מסתם גישה למשרות .המועמד מחפש
ערך ,מבחר וגישה מותאמת אישית שתעזור לו להתקדם בקריירה
ובחיים .קידום תהליך הגיוס אל מעבר למאמצים תועלתניים בלבד
והפיכתם להזדמנות לפיתוח קשרים עם לקוחות ותומכים פוטנציאליים
יסייעו בבניית אמון ונאמנות ובסופו של דבר ,ישפיעו על השורה
התחתונה.
במסגרת סקר העדפות מועמדים של ManpowerGroup Solutions
לשנת  ,2018הדוח הנוכחי בדק את השאלות הבאות:

תוכן עניינים

• מהי ההשפעה של חוויית מועמד שלילית על כוונות רכישה?
• אילו סוגים של חוויות שליליות הם המזיקים ביותר?
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הקדמה
סקר העדפות המועמדים העולמי

תשאלנו קרוב ל-

18,000

מועמדים המועסקים
כיום
גילאי

18-65

מועמד:

ב 24 -שוקי עבודה
משפיעים ברחבי העולם
המועמדים תיארו את הדברים החשובים להם ביותר
בתהליך חיפוש העבודה

מבקש עבודה המועסק כיום

התוצאות שהתקבלו ברורות .חוויית מועמד חיובית מגדילה את
הסיכוי של עובד לרכוש מוצרים או שירותים מהחברה ,ולקוחות
מרוצים נוטים יותר לעבוד בחברות שהם נוהגים להשתמש במוצרים
ובשירותים שלהן .התוצאות מלמדות עוד שחוויית המועמד משפיעה
מעבר למשאבי אנוש  -ישירות על מותג החברה ועל רווחיותה.
הקשר הזה צופן טובות לפונקציית משאבי האנוש ,שבדומה
לפונקציות רבות אחרות נתונה בלחץ גובר והולך להוכיח את
1
השפעתה הפיננסית.

מצאנו כאן אפקט גל משמעותי :מועמדים נוטים לשתף חוויות
שליליות שחוו במהלך חיפוש עבודה באופן ישיר
– עם עובדים אחרים באמצעות הרשתות החברתיות .בנוסף ,עובדים
נוטים במידה גוברת והולכת למדוד את החוויה שלהם כמועמדים לפי
הסטנדרטים החלים בעולם הקניות באינטרנט.
מומלץ לחברות להקדיש מאמץ ומשאבים לחוויית המועמד בדומה
למאמצים שהן משקיעות בחוויית הצרכן .הנה הדברים שכדאי
למעסיקים לדעת על הדינמיקה של המועמד כצרכן.

רצוי שחברות ישקיעו מאמץ בחוויה שלקוחותיהן חווים בכל נקודות המגע.
כיום ,התפיסה של מועמדים כלקוחות פוטנציאליים היא מנקודות המגע החשובות ביותר.
מוחמד-עלי קאשיף אל-גטה ,מנהל שיווק בכיר ,ManpowerGroup ,מלזיה

Development Dimensions International, Inc., The Conference Board and EYGM Limited, Global Leadership Forecast 2018, p. 50.
https://www.ddiworld.com/glf2018
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השוואה עולמית

חוויית מועמד
שלילית משפיעה לרעה
על המכירות
למעלה ממחצית ( )54%מכלל המועמדים שנסקרו בעולם מדווחים
שחוויה שלילית שחוו כמועמדים לתפקיד בחברה תקטין את הסיכוי
שירכשו מוצרים או שירותים מאותה חברה בעתיד .השפעה זו
רחבה מקשרים שיווקיים בלבד וכוללת מגוון רחב של מוצרים ושירותים
פוטנציאליים.

54%
56%
גרמניה
צרפת

47%
46%

ארגנטינה
אמריקה המרכזית

48%
56%

נורווגיה

48%
47%

פרגוואי/אורוגוואי
צ'כיה

במבט כלל-עולמי ,למעלה ממחצית המועמדים ( )56%אומרים כי יש יותר
סיכוי שיעבדו בחברה שהם נוהגים לרכוש את מוצריה או להשתמש
בהם .במקרים רבים ,לקוחות נאמנים יוצרים את הקשר עם חברות על
סמך תפיסה של ערכים משותפים ומשום כך ,מועמדים
עשויים לחוש קשר לתרבות ארגונית כתוצאה
מחוויית הצרכנות שלהם.

נמצא שהקשר הדו-כיווני בין המוצר לבין מותג המעסיק ,שמוגדר כמתאם
חיובי חופף ברמה גבוהה או נמוכה הן בתחום ההתעניינות בקנייה והן
בתחום ההתעניינות בתעסוקה ,הוא החזק ביותר בארצות הברית ,הודו,
מלזיה וסינגפור .הקשר החלש ביותר נמצא בנורווגיה ובצרפת .לעומת זאת
ביפן ,חוויית מועמד שלילית משפיעה על החלטות קנייה ואולם לשימוש
במוצרים יש השפעה פחותה על תעסוקה פוטנציאלית .יש להניח שהדבר
נובע מתהליך ארוך ומורכב של קבלת החלטות קריירה ,העשוי לכלול
גורמים כמו השפעה משפחתית.

42%
54%

48%
56%

מותגי צרכנות משקיעים מאמץ רב בטיפוח קשרים עם לקוחות ומתמקדים
לשם כך בחוויית הלקוח ,בשירות ,במוניטין המותג ועוד .מותגי מעסיקים
יכולים להיתפס כאישיים עוד יותר ,כיוון שהמועמד עצמו מתקבל או נדחה
על ידי המותג.

אחד הקשרים המשמעותיים ביותר בין מותג הלקוח לבין מותג המעסיק
זוהה בארצות הברית ,שם קרוב לשני שלישים ( 65אחוזים) מהמועמדים
אומרים כי יש יותר סיכוי שיעבדו בחברה שהם נוהגים לרכוש את מוצריה
או להשתמש בהם.

ממוצע עולמי

50%
58%
51%
55%

ברזיל

52%
60%

יפן

52%
37%

קולומביה

53%
52%

איטליה

53%
55%

מקסיקו

53%
59%

שוודיה

53%
52%

פרו

54%
63%

קנדה

54%
60%

פולין

55%
57%

הודו

58%
67%

סינגפור

58%
60%

ארה"ב

58%
65%

בריטניה

58%
56%

פורטוגל

58%
53%

אוסטרליה

59%
60%

ספרד

61%
59%

מלזיה

63%
67%

סבירות מופחתת של קנייה מחברה בגלל
חוויית מועמד שלילית
סבירות מוגברת לעבודה בחברה שהם נוהגים
לרכוש את מוצריה או להשתמש בהם

ההשלכות בשורה התחתונה :חברה עולמית מובילה בתחום של מזון ומשקאות בדקה כיצד חוויה שלילית בתהליך הגיוס עלולה להשפיע על
הכנסות הארגון .החברה גילתה שלקוח נאמן מוציא כ 15,000-דולר במהלך  20שנה .אם רק  20אחוזים מאותם 'מועמדים-צרכנים' חוו חוויה שלילית על כל
 1,000משרות פנויות וכתוצאה מכך אבדו לחברה כצרכנים ,הגיעו בחברה למסקנה כי הדבר יגרור הפסד של מעל  8.7מיליון דולר לחברה בהכנסות עתידיות.
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מועמדים שרגילים לעקוב אחר האספקה של פריטים שרכשו באינטרנט
מצפים ליכולת לעקוב באופן דומה אחר בקשות מועמדות שהגישו – ולא לחוות התעלמות.
העדר תגובה על בקשות מועמדות משפיע לרעה על הרגלי הרכישה שלהם והתוצאה היא פחות מכירות.
מליסה האסט ,סמנכ"ל ,אספקה ללקוח ManpowerGroup Solutions ,צפון אמריקה

גרוע מדחייה:
העדר מוחלט של
תגובה
למרות שמעסיקים עלולים לנסות להמעיט בערכן
של השלכות שליליות של חוויית מועמד על המכירות
כתוצאה מכך שמועמדים ממורמרים שחוו דחייה יפיצו
דעות שליליות ,תוצאות הסקר מלמדות שאין הצדקה
לזלזול שכזה .דחייה בעקבות ראיון דורגה במקום
השביעי ברשימת החוויות המשפיעות באופן שלילי על
כוונות קנייה .כל הזדמנות למגע חיובי או שלילי עם
מועמד מתגברת את המותג.

במקום הראשון ברשימה דורג העדר של שקיפות לגבי שכר או תיאור תפקיד 63 :אחוזים מהמועמדים אמרו כי יש לכך השפעה
על כוונות הרכישה שלהם .דירוג כמעט זהה לחוויית ראיון שלילית ניתן להעדר תגובה ביחס למועמדות לתפקיד ( 59אחוזים) .תגובה איטית
לבקשת מועמדות דורגה במקום הרביעי ( 52אחוזים) .לעומת אלה ,דחייה בעקבות ראיון מדורגת בין החוויות השליליות הכי פחות מזיקות.
התגובות של מועמדים לחוויות אלה נפוצות יותר מהמצופה ,אך יש שוני מסוים בין השווקים .במדינות רבות ,מועמדים ציינו את העדר
ההמשכיות בעקבות ראיון בין שלושת חוויות הגיוס השליליות הגרועות ביותר .במדינות אחרות ,איחור בתגובה (שישה עד שמונה שבועות)
לבקשה שהוגשה דורג אף הוא בין שלושת חוויות המועמד הגרועות ביותר .בהשוואה לאלה ,הודעת טקסט או דוא"ל כללית ביחס להזדמנות
תעסוקה נחשבת לחוויה הרבה פחות שלילית.

במקום הראשון ברשימה דורג העדר
של שקיפות לגבי שכר או תיאור
תפקיד:
 63אחוזים מהמועמדים אמרו כי
יש לכך השפעה שלילית על התנהגות
הרכישה שלהם.

הוסף לעגלה :גם מועמדים הם צרכנים
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 3החוויות השליליות המשפיעות
ביותר על הרגלי הקנייה

62% 61% 60%

במונחים של חוויית מועמד שלילית והשפעתה על התנהגות הצריכה ,יש הבדלים בין השווקים.

חוויית המועמד אינה מתחילה בראיון .היא מתחילה ברגע שהמועמד נכנס
לבניין .האם מציעים לו שתייה? האם הוא נדרש לחכות? כל הדברים האלה
משפיעים על המועמד.

צ'כיה

54% 56% 55%

סינת'יה גוקהאלה ,מנהלת שיווק עמיתה ,ManpowerGroup ,הודו

51% 51% 52%

שוודיה
נורווגיה

63% 60% 62% 60%

פולין
62% 59% 59%
58% 57% 57%

יפן

65%

איטליה

65% 61% 61%

51% 49% 55%

סינגפור
59% 60%
68% 70%

גרמניה

68%

73%

הודו
מלזיה

75%
63% 61% 61%

61% 63% 63%

פרגוואי/אורוגוואי
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אוסטרליה
בארגנטינה ,מועמדים נוטים לפרש העדר תגובה
ביחס למועמדות לתפקיד כחוסר כבוד.
מרסלה רומרו ,מנהלת  ,RPOגיוס קבע,
 ManpowerGroupארגנטינה
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החוויות השליליות המשפיעות ביותר
על הרגלי הקנייה
העדר של שקיפות לגבי שכר או תיאור תפקיד
העדר תגובה ביחס למועמדות לתפקיד
חוויית ראיון שלילית
העדר המשך מצד המעסיק לאחר ראיון ראשוני
תגובה ביחס למועמדות לתפקיד באיחור של  6-8שבועות

59% 60% 59%

חוסר התייחסות למשוב שלילי באתרי ביקורת של מעסיקים

52% 49%

בריטניה

63% 59% 59%
57%

58% 61% 55%
54% 53% 51%

כלל-עולמי
קנדה

צרפת
64% 64%

61% 60%
56%

71%

ארה"ב
61% 61% 61%

אמריקה המרכזית*
57% 60% 57%

69%

*	המשתתפים מהשווקים של
גואטמלה ,פנמה וקוסטה
ריקה צורפו לקבוצה אחת
כדי להבטיח מדגמים בגודל
מובהק מבחינה סטטיסטית.

מקסיקו
59% 58%

פורטוגל
62% 65%

68%

66%

70%

קולומביה
59% 60%

ספרד

69%

פרו

64% 61%

71%

59% 61%

69%

ארגנטינה
ברזיל
הוסף לעגלה :גם מועמדים הם צרכנים
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תופעה שאינה בלעדית
לבני דור המילניום
בשנים האחרונות נכתבו מילים רבות על מועמדים בני דור המילניום ועל החשיבות הגוברת שהם מייחסים למותג המעסיק בבואם לקבל
החלטות קריירה .על אף שמפתה להאמין שההשפעות הפוטנציאליות על מכירות כתוצאה מחוויית מועמדות שלילית מוגבלת לבני דור
המילניום ,מגמה אחרת לגמרי עולה מתוך הנתונים .מה שנכון לגבי בני דור המילניום יפה לכולם .משיבים שדיווחו כי חוויה שלילית שחוו
כמועמדים לתפקיד בחברה תקטין את הסיכוי שירכשו מוצרים או שירותים מאותה חברה בעתיד משקפים את ההתפלגות הדמוגרפית של
מועמדים בעולם באופן כללי ,במונחים של גיל ,רמת קריירה ומוטיבציית קריירה.
יש הטיה מסוימת לכיוון הנשי ( 53אחוזים לעומת ממוצע כלל-עולמי של  50אחוזים) .אותו דבר נכון לגבי מועמדים ,שאומרים כי יש יותר
סיכוי שיעבדו בחברה שהם נוהגים לרכוש את מוצריה או להשתמש בהם.

בניית קשרים
זה שלוש שנים ,שסקר העדפות המועמדים העולמי מצביע על החשיבות של אמון בין המעסיק למועסק בקרב מועמדים .תוצאות
הסקר לשנת  2018מלמדות שאמון אינו מסתכם רק בתחושה של 'נחמד שיש' ,אלא מבטא יותר תחושה של 'נחוץ' ביחס למותג
המעסיק .ארבעים ושניים מהמועמדים שנסקרו מדווחים כי העדר אמון בין מעסיק למועסק משפיע באופן שלילי על הרגלי
הקנייה שלהם.
למעשה ,ההיבטים המשפיעים ביותר של מותג המעסיק על
המכירות קשורים ,כולם ,לקשר שבין המועמד לבין הארגון ,כולל
העדר שקיפות ( )43%והעדר עקביות בין מילים ומעשים (.)40%
מאפייני מותג כמו משימה/חזון ברורים ,תרבות ארגונית לא
ברורה או מיושנת ,הכללה ברשימת 'מקומות עבודה נהדרים'
או אחריות חברתית – כל אלה מדורגים הרבה מתחת להיבטים
הקשורים במערכות יחסים.

מבט כלל-עולמי :ההיבטים המשפיעים ביותר של
מותג המעסיק על הרגלי קנייה

העדר שקיפות
העדר אמון בין המעסיק למועסק

36%

חוסר עקביות בין מילים ומעשים

26% 25%

העדר תקשורת בין המעסיק למועסק
ביקורת שלילית באתר הביקורות של המעסיק (כמו למשל )Glassdoor.com
העדר אחריות חברתית/נתינה בחזרה
חוסר בהירות בהגדרת המשימה/החזון
תרבות ארגונית לא ברורה או מיושנת
אי-הכללה ברשימת 'מקומות עבודה נהדרים'
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15%

18%

30%

43% 42%
40%

העדר תגובה למועמד הוא לא פחות מהזדמנות שהחומצה .אפילו
אם התגובה היא רק ליידע את המועמד שהמשרה כבר אוישה ,מדובר
בהזדמנות לבנות עמו מארג קשרים ולהפוך את השלילי לחיובי.
סאם חג'אג ,מנהל  MSPומכירות,
מנהל אסיה-פסיפיק ומזה"ת,
 ManpowerGroupמלזיה ואינדונזיה

אפקט הגל
חוויית מועמד שלילית עלולה להשפיע הרבה מעבר
למועמד היחיד שחווה אותה .אפקט הגל משמעותו
שאחרים לא רק ישמעו מהמועמד המאוכזב על
החוויה שעבר ,אלא גם שהדבר ישפיע על רמת העניין
שלהם ברכישת מוצרים או שירותים מהחברה61% .
מהמועמדים שנסקרו ברחבי העולם אמרו שיספרו
לאחרים על חוויה שלילית שחוו 50% .אמרו כי חוויה
שלילית שחוו כמועמדים לתפקיד בחברה תקטין את
הסיכוי שירכשו מוצרים או שירותים מאותה חברה.

כשמונים
אחוזים

מהמועמדים בעולם
אמרו כי יספרו על החוויה
השלילית שעברו בשיחות
אישיות עם אנשים.

מועמדים מספרים על החוויות שלהם באופן אישי וגם באמצעים טכנולוגיים 83% .אמרו כי יספרו על החוויה השלילית שעברו
בשיחות אישיות עם אנשים .קרוב לחמישית ( )19%מהמועמדים אמרו כי יפרסמו את הדבר ברשתות חברתיות ,אולם מספר זה
גבוה באופן משמעותי יותר בהודו ( ,)31%מלזיה ( ,)26%ארגנטינה ( ,)25%צ'כיה ( ,)24%פרו ( )23%ופולין ( .)23%עשרה אחוזים
מהמועמדים אמרו שיפרסמו את סיפורם באתר ביקורת של המעסיק (כמו למשל  ,)Glassdoor.comאך מועמדים בהודו נוטים
פי 2.5-יותר לפעול בדרך זו (.)25%

חוויה שלילית שעוברת מפה לאוזן מתפשטת מהר יותר מחוויה חיובית .מועמד שעבר
חוויה חיובית יספר עליה לחבר .מועמד שעבר חוויה שלילית יספר עליה ל 50-עובדים.
יירי הלברשטאט ,מנהל שיווק PR ,ומיקור מועמדים ,ManpowerGroup ,צ'כיה
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השוואה עולמית:

חיפוש עבודה כשופינג
אמת המידה לחוויית המועמד קשורה כיום פחות באופן שבו
מבקשי עבודה נהגו בעבר לנווט את דרכם בתהליך הגיוס .היא קשורה יותר
ב .Amazon Prime®-מסגרת ההתייחסות של מועמדים בתהליך הגשת
המועמדות למשרה דומה יותר ויותר לחוויית הקנייה באינטרנט :אישית,
יעילה וממוקדת בשירות לקוחות .מחצית מהמועמדים שנסקרו ברחבי
העולם מצפים שהגשת מועמדות לתפקיד תהיה פשוטה כמו רכישה
של מוצרים ושירותים דרך האינטרנט .תפיסות אלה שונות במידה
משמעותית בשווקים השונים .מעל שני שלישים ( )68%מהמועמדים במלזיה
ופחות משליש ( )29%המועמדים בצ'כיה סבורים כך.
חוויות גיוס שליליות הן חלק חשוב ברשת של נקודות מגע שיש בהן
כדי להשפיע על מכירות ועל תפיסות בקרב צרכנים ,דבר המטשטש את
הגבול שבין מותג המעסיק למותג הצרכן .טוב יעשו המעסיקים אם ישקיעו
מאמצים בהתאם.

מצפים שהגשת מועמדות לתפקיד
תהיה קלה כמו רכישה דרך האינטרנט
ממוצע עולמי

50%
מלזיה

68%

פולין

67%

הודו

60%

פרו

60%

מקסיקו

59%

ספרד

58%

ברזיל

57%

פרגוואי/אורוגוואי

57%

איטליה

56%

קולומביה

56%

פורטוגל

54%

ארגנטינה

54%

אמריקה המרכזית

49%

ארה"ב

48%

בריטניה

47%

האופן שבו אנו מחפשים עבודה הולך ונעשה דומה יותר לאופן
שבו אנו מחפשים נעליים ובכל זאת ,רק לעתים נדירות קורה
שהצוותים לאיתור טאלנטים מתואמים עם עמיתי השיווק
ויחסי הציבור שלהם .על ידי קירוב בין הצוותים הללו ,אנו יוצרים
שותפות שיש בה תועלת לשתי המחלקות.
דיינה מאייר ,מנהלת,
פתרונות  RPOלהתקשרות עם טאלנטים,
 ManpowerGroup Solutionsצפון אמריקה

46%

גרמניה
צרפת

45%

אוסטרליה

44%

סינגפור

42%

קנדה

41%

שוודיה

36%

יפן

35%

נורווגיה

33%

צ'כיה

50%

מהמועמדים
שנסקרו ברחבי העולם מצפים
שהגשת מועמדות לתפקיד
תהיה פשוטה כמו רכישה
של מוצרים ושירותים דרך
האינטרנט.
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Apply for Job

29%

 5הצעות מעשיות לחיזוק
מותג המעסיק
הנה חמש הצעות מעשיות ולצידן דוגמאות המלמדות כיצד
סייעה  ManpowerGroupלארגונים שונים ביישומן:

1

ההשקעה כדאית

השקעה במשאבי אנוש ,בחוויית המועמד ובמותג המעסיק עתידה להניב תשואה חיובית על ההשקעה ,הן
במונחים של הון אנושי והן במונחים של הכנסה .חפש דרכים לכימות ומעקב אחר ההשפעה של מותג
המעסיק על המכירות ולהפך ,והיעזר בנתונים כדי להוכיח שפתרונות  HRיכולים לפתור בעיות עסקיות
רחבות יותר ,לא רק בעיות של גיוס טאלנטים.

סיפור הצלחה

השקעה במודעות למותג מושכת מועמדים
האתגר :משווק ידוע של פריטי אופנה תכנן כניסה לשוק באורוגוואי .ההשקה יצרה ציפיות גבוהות בשוק החדש ,כמו גם
במדינות שכנות שבהן עדיין אין לאותו מותג נוכחות.
החברה נדרשה לאייש משרות שונות ,ובמקביל לבסס את המותג שלה באזור.
הפתרון :נוכח המודעות הנמוכה למותג באזור ,הצעד הראשון היה פיתוח של
תוכנית שיווק להצגת המשווק לפני הציבור באורוגוואי .צוות ה( RPO-תהליכי גיוס
במיקור חוץ) הצליח למנף את המומחיות של עמיתי ManpowerGroup Solutions
במדינות אחרות באמריקה הלטינית ,שעבר עבדו עם הלקוח ,כדי לפתח מסרים
אפקטיביים ועקביים .התמהיל השיווקי כלל מודעות ומסרים אורגניים ברשתות
חברתיות ,כמו גם שידורי רדיו.
מאמץ ההשקה היה אפקטיבי ביותר וצוות ה RPO-של ManpowerGroup
 Solutionsהצליח לקיים הערכות של יותר מ 800-מועמדים.

התוצאות ManpowerGroup Solutions :סייעה לארגון להשיג את התוצאות הבאות:
•מיון מוקדם של מעל  200מועמדים מתאימים לאיוש של כל המשרות הפנויות
•נוצר מגע עם למעלה מ 200,000-עובדים באמצעות רשתות חברתיות שונות;
פרסומים על משרות שותפו יותר מ 135,000-פעמים

הוסף לעגלה :גם מועמדים הם צרכנים
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2

להקל על העומס העצום של מגייסי כוח אדם

חיזוק מערך ה HR-כדי לשפר את חוויית המועמד
האתגר :חברה גדולה לשירותים פיננסיים ובנקאות מסחרית הייתה שרויה בעיצומו של מהלך רכישה ,שיצר מגוון של
משרות פנויות שהיה צורך לאייש בדחיפות .שחיקה כתוצאה ממהלך הרכישה ומקצב הצמיחה המהיר גרמו להצטברות של
מאות משרות פנויות שהיה צורך לטפל באיושן מיד.
הפתרון :צוות ה RPO-של  ManpowerGroup Solutionsגיבש פתרון מקיף במיקור חוץ מלא .מאמצי הגיוס מתמקדים
בקופאים ,בנקאים אישיים ,מנהלי סניפים ומנהלי קשרים מורשים.
מאחר שכל אלה הם תפקידים שקשה לאייש ו/או תפקידים מתמחים ,שמנו דגש משמעותי על חדשנות בתחום המיקור.
הצוות נעזר בטכנולוגיית  CRMמשוכללת ומפתח קשרים עם מועמדים בעלי פוטנציאל גבוה באמצעות רשתות חברתיות,
אירועים וחיפוש מבוסס-שמות.

התוצאות :ההשקעות של אותה חברת בנקאות
השתלמו ,כולל תוצאות כמו:
•כל  100+המשרות לאיוש דחוף טופלו בתוך
שישה חודשים
מתחילת התוכנית
•גיוס מקצועי בנפח גדול של עובדים לסניפים
רושם בממוצע  50גיוסים בחודש
•גיוס בנפח גדול של עובדים למוקדי פניות
בממוצע  20-30גיוסים בחודש
•היחס בין הצעות לקבלת הצעות בכל המשרות
הוא  93אחוזים
•מעל  730עובדים גויסו בשנה הראשונה של
התוכנית
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סיפור הצלחה

יש למצב את פונקציית משאבי אנוש כך שתפעל ,למעשה ,כחוויית שירות
לקוחות .צמצום עומס הדרישות ,הגדלת מספר העובדים או תמיכה באמצעות
מיקור חוץ – כל אלה יסייעו להפוך את תהליך הגיוס לפונקציית בניית מותג
המעסיק ומותג הצרכן ,כפי שהוא אמור להיות.

3

הקפדה על שקיפות

אף כי ייעול תהליכים עשוי לשפר את חוויית המועמד ולצמצם השפעות שליליות על המכירות ,אין תחליף
לטיפוח של קשרים הדוקים יותר עם מועמדים ועם עובדים .שקיפות היא ערך מרכזי בעיני מועמדים בכל
הנוגע לשכר ,תיאורי תפקידים ,הזדמנויות קידום ואינטראקציות סדירות עם הארגון.
מעסיקים יכולים ליישם טקטיקה זולה ומעשית ,כולל בדיקות חוזרות (לעומת מיחזור פשוט) של תיאורי
תפקידים ,תגובה במשוב על בקשות שהוגשו ועל סקרי עובדים המסייעים לזהות דרכים לשיפור השקיפות.

סיפור הצלחה

שקיפות כדרך לקדם
פתרון גיוס אפקטיבי
האתגר :חברה עולמית לאנרגיה ממקורות מתחדשים התמודדה עם בעיות כתוצאה
מהתרחבות וצמיחה ברחבי העולם .תהליך הגיוס וההעסקה של החברה ב 46-מדינות
היה מאוד לא אחיד ומעט מאוד עקביות נרשמה בשיווק של הצעות הגיוס .בתקופת
המשבר הפיננסי ,החברה זנחה את מאמציה בתחום של מיתוג המעסיק ,לכן עכשיו היא
סבלה מהעדר מודעות ושקיפות בקרב מועמדים פוטנציאליים ,כתוצאה מחוסר האחידות
בתהליכים ובתקשורת עם מועמדים .הדרישה לרהיטות בשפה האנגלית (שפת התפעול
של החברה) צמצמה עוד יותר את מאגר המועמדים הפוטנציאליים.

הפתרון ManpowerGroup Solutions :קיימה בדיקה יסודית של תהליך הגיוס כולו,
בכל אזור בנפרד .עיצבנו מודל של מרכז ושלוחות ,במיוחד כדי להתמודד עם האתגרים
הכרוכים בתהליכי גיוס מבוזרים .מומחי  HRפנימיים הופקדו על הייעול התפעולי ועל
קשרי עובדים ,כדי להבטיח קידום אחיד ועקבי של מותג המעסיק הפנימי.
יוזמות למיתוג המעסיק תוכננו והושקו מחדש ,תוך שיתוף פעולה עם בעלי עניין מקומיים
ובשפות המקומיות והתמקדות ברשתות החברתיות הרלוונטיות ביותר לבעלי התפקידים
המבוקשים .שותפויות עם גורמים חיצוניים ופיתוח של מיקרו-אתרים בשפה המקורית
מסייעים בהגדלת מספר המועמדים בערוץ הגיוס ,כמתחייב מתקופות שיא ,הכל תוך
טיפוח של תקשורת עקבית ושקופה.

התוצאות :החברה נהנית עכשיו
מפלטפורמה גלובלית יציבה לגיוס עובדים,
המאפשרת לה לפקח על ענייני כספים ועלויות,
תוך מדידה של רמות הצלחה .הנה כמה
מהתוצאות המרכזיות:
•רמת שביעות הרצון של מנהל הגיוס עומדת
על  78%ונמצאת במגמת עלייה
•העלות לכל מגויס לפי מדינה ,לפי אזור ולפי
משפחות של תפקידים – ירדה
•  6,300עובדים גויסו בשנתיים – מהם 40%
עובדי צווארון לבן (ניהול ,מינהלה ,מחקר
ופיתוח) ו 60%-נוספים עובדי צווארון כחול
(עובדי כפיים מקצועיים ,טכנאים ,פועלי ייצור)

הוסף לעגלה :גם מועמדים הם צרכנים
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4

סיפור הצלחה

טיפוח מאגר
הטאלנטים
כצרכנים

שיווק דו-תכליתי :התמקדות
במכירות ובטאלנטים

למרות שרבות נכתב על טיפוח קהילות
של טאלנטים ,המשך קשרים עם מועמדים
שנדחו לטובת תעסוקה אפשרית בעתיד
ובנייה של מארג קשרים עם מועמדים
פסיביים ,הרי שמעט מאוד תשומת לב
הוקדשה למאגר הטאלנטים כצרכנים .לקוחות
הם מאגר טאלנטים רב-ערך :במקרים
רבים הם כבר מבינים רבים מערכי הליבה
של הארגון ואף שותפים להם ,באמצעות
האינטראקציה שלהם עם מוצרי החברה או
שירותיה.
הזמן לקוחות להצטרף לצוות שלך על ידי
שילוב של מסרי  HRבתקשורת המותג
הרחבה יותר ושיתוף משאבים בין מחלקות
השיווק והמכירות.

E L I F OR P N O I TAC I L P P A

האתגר :חברת ענק בתחום הטלקומוניקציה התמודדה
עם אתגרים של גיוס ושימור עובדים ונזקקה למקור יציב יותר של טאלנטים .טובי
הביצועיסטים באותה חברה היו גם שגרירי המותג המוצלחים ביותר ,לכן הוסכם
בחברה שיש למצוא דרך להבליט את הנכס הזה במאמצי איתור כישרונות.

הפתרון :בידיעה שרשתות של ממליצים אמנם אפקטיביות אך סופיות בגודלן ,בדקו
ב ManpowerGroup Solutions-הזדמנויות למינוף של הון קיים של מותג צרכנים לצורך הגיוס
של לקוחות שיעבדו בחברה.
התוצאות :בוצעה אינטגרציה במאמצי השיווק ואיתור כישרונות של החברה ,באמצעות
פנייה לצרכנים קיימים במסרים שיווקיים שמטרתם גיוס מועמדים ,וזאת באמצעות חומרי שיווק
לחשבוניות ,פרסום ואיחוד של נכסים אינטרנטיים בתחומים של קריירה וצרכנות (דפי אינטרנט
ורשתות חברתיות) .הודות למאמצים אלה ,החברה מרחיבה עכשיו את מאגרי הטאלנטים שלה
בקרב תומכי המותג ,ובמקביל ,גם מגדילה את בסיס הלקוחות הפוטנציאלי .הם גם ניצלו את
תקציב השיווק שלהם למטרה הכפולה של טיפוח צרכנים ,כמו גם מועמדים פוטנציאליים.

5

נסה להיות מועמד

התחרות על טאלנטים דורשת אינטיליגנציה תחרותית
האתגר :מכון להשכלה גבוהה סבל ממספר נמוך של מועמדים למשרות פנויות על אף ההשקעות שהשקיע בפעילויות
שיווק הפונות בממוקד למועמדים.
הפתרון :כדי להבין מה גורם לזרם המאכזב של מועמדים ,פתחו ב ManpowerGroup Solutions-בבדיקת תהליך
הגשת המועמדות בארגון .הצוות השווה ממצאים לנתונים של המתחרים החשובים ביותר בענף ואף לארגונים אחרים
שלמועמדים שלהם פרופיל דומה.
התוצאות :על ידי התנסות במסלול שעובר מבקש עבודה ,הצליח הארגון לטפל במספר בעיות טכניות (קישורים
שבורים ממודעות לפרסומים על משרות ,סגירה אוטומטית של דפים) ואתגרים תהליכיים (חוסר יכולת לקלוט נתונים
מקורות חיים שהועלו ,מספר גדול של דפי מועמדות) ,שמנעו יישום יעיל של אסטרטגיות המשיכה ובסופו של דבר ,מנעו
מאותו מוסד את היכולת להתחרות על טאלנטים.
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הוסף לעגלה :גם מועמדים הם צרכנים

סיפור הצלחה

מומלץ למנהלים בתחום ה HR-לחוות באופן אישי את חוויית המעמד בתהליך הגיוס .מתקלות
בתהליך הגשת המועמדות ועד תגובות נעדרות רגישות של מערכות אוטומטיות – אפשר ללמוד
הרבה מהתנסות בחוויית המועמדים .חוקרים המסווים את עצמם כקונים הם כבר תופעה מוכרת
בענף השיווק כבר עשרות שנים .אין סיבה שלא להיעזר באותה טקטיקה כדי להבין את חוויית
המועמד ולשפר אותה.

לרשותכם תובנות נוספות בנושא משיכת
המועמדים הטובים והמוכשרים ביותר באתר
.manpowergroupsolutions.com

הוסף לעגלה :גם מועמדים הם צרכנים
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אודות ManpowerGroup Solutions
חברת  ManpowerGroup Solutionsמספקת ללקוחותיה שירותי מיקור חוץ בתחום של משאבי אנוש ,בראש ובראשונה בנושאים
כמו גיוס בקנה מידה גדול ויוזמות עתירות כוח עבודה המבוססות על תוצאות .בכך היא נוטלת על עצמה חלק הן בסיכונים והן
ברווחים של לקוחותיה .היצע הפתרונות שלנו כולל ספקי שירותים מנוהלי ,TAPFIN-מיקור חוץ מבוסס טאלנטים ,ייעוץ אסטרטגי
בענייני כוח עבודה ,פתרונות תעסוקה חוצי גבולות ,מיקור חוץ מבוסס טאלנטים ותהליכי גיוס במיקור חוץ – תחום שבו אנחנו בין
הספקים הגדולים בעולם של גיוס כוח אדם קבוע וניהול כוח אדם זמני ManpowerGroup Solutions .היא חלק ממשפחת החברות
.R
שלManpowerGroup ,אשר כוללת גם את Manpower Experis ,ו ight Management-

פרטים נוספים על משתתפי הסקר
במבט כולל ,מבקשי העבודה שהשתתפו בסקר היו בני  18-65המועסקים כיום .בסך הכל השיבו על שאלון הסקר ברחבי העולם
 17,994משתתפים .להלן הפירוט לפי שוק :ארגנטינה ( ,)n=747אוסטרליה ( ,)n=756ברזיל ( ,)n=753קנדה ( ,)n=750אמריקה
המרכזית (גואטמלה ,פנמה וקוסטה ריקה ,)n=742 ,קולומביה ( ,)n=742צ'כיה ( ,)n=747צרפת ( ,)n=751גרמניה ( ,)n=749הודו
( ,)n=751איטליה ( ,)n=761יפן ( ,)N=751מלזיה ( ,)n=756מקסיקו ( ,)n=755נורווגיה ( ,)N=750פרגוואי/אורוגוואי ( ,)n=752פרו
( ,)n=747פולין ( ,)n=748פורטוגל ( ,)n=755סינגפור ( ,)N=752ספרד ( ,)n=740שוודיה ( ,)n=755בריטניה ()n=740
וארה"ב (.)n=745
המשיבים מייצגים חתך של גיל ,רמת הכנסה ,מצב תעסוקתי (כלומר ,משרה מלאה ,משרה חלקית ,עבודה תחת חוזה),
רמת קריירה וענף.
הקבוצה הגדולה ביותר הייתה של עובדים מנוסים שאינם מנהלים ( 28אחוזים) ולאחריה מנהלים ( 18אחוזים) ,עובדים ללא ניסיון
( 16אחוזים) ,סטודנטים ( 20אחוזים) ,מנהלים בכירים ( 6אחוזים) ומנהלים בכירים ביותר ( 4אחוזים).

הצטרפו לשיח המתנהל בערוצי הרשתות החברתיות של :ManpowerGroup Solutions
ManpowerGroup Solutions
@MpGrpSolutions

manpowergroupsolutions.com/candidatepreferences
| 16

©2018 ManpowerGroup Solutions. כל הזכויות שמורות.

